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KALLELSE/ 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
 

Kommunstyrelsen 
 

 

Tid 
Tisdagen den 3 maj 2016 kl. 8:00 

Plats  
Sammanträdesrum Magistern 
 
Enligt uppdrag 
 
 
Jonas Sverkén 
 
 

Föredragningslista 
 

Val av protokollsjusterare    
1. Information från Kalmarhem AB 

Föredragande: Bibbi Johansson, Kalmarhem AB 
 

  

2. Redovisning av kvalitetsmätningar 2015 samt 
verksamhetsledningssystemet 
Föredragande: Cecilia Ahlgren, kommunledningskontoret 
 

  

3. Genomgång av beslutsärenden 
 
_______________ 
 
Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) 
 
_______________ 
 

  

4. Etablering av särskola, förskola och grundskola i kv. Telemarken 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Föredragande: Mats Linde m.fl. 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar, att utifrån gjorda utredningar om 
särskola och övrig skolverksamhet, inrymma särskola, förskola, 
mellanstadium och högstadium på kv. Telemarken. Det innebär att 
årskurserna 4-6 på Lindöskolan samt årskurserna 7-9 på Vasaskolan 
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och Kalmarsundsskolan flyttas till kv. Telemarken.  
 
Investeringsbehov utifrån gjorda utredningar kring säkra skolvägar, 
parkering och angöring till området ska hanteras i kommande 
verksamhetsplaner och budget fram till och med år 2020. 
 
Kommunfullmäktige bemyndigar servicenämnden att teckna ett 20-
årigt hyresavtal med HB Telemarken avseende skollokaler på kv. 
Telemarken. 
 
Christina Fosnes (M) reserverade sig skriftligen mot beslut i 
arbetsutskottet, se bilaga.  
 
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning i 
arbetsutskottet, se bilaga.  
 

5. Svar på granskning av internkontroll inom redovisningsområdet 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunledningskontorets 
yttrande som sitt och överlämnar det till kommunens revisorer som 
svar på granskning av intern kontroll inom redovisningsområdet. 
 

  

6. Avsiktsförklaring om del av nytt kulturkvarter och kulturcentrum 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Föredragande: Ola Johansson  
 
Förslag till beslut: 
 
Under förutsättning att kultur- och fritidsnämnden tillstyrker 
avsiktsförklaringen föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsiktsförklaringen mellan 
Kalmar kommun och fastighetsbolaget Klövern om utvecklandet av 
fastigheten Guldfisken som en del i skapandet av ett nytt kulturkvarter 
och kulturcentrum på Tullslätten. 
 
Byteaterns verksamhet planeras vidare tillsammans med landstinget 
och kommer därför inte att ingå i ett planerat kulturkvarter och 
kulturcentrum på Tullslätten. 
 

  

7. Insatser för asylsökande och nyanlända - utökning av nämnders 
budgetramar 2016 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
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Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att öka budgetramen 2016 för kommun-
styrelsen med 0,3 miljoner kronor, för kultur- och fritidsnämnden med 
1,4 miljoner kronor, för barn- och ungdomsnämnden med 5,0 
miljoner kronor, för socialnämnden med 6,0 miljoner kronor och för 
omsorgsnämnden med 0,4 miljoner kronor avseende insatser för 
asylsökande och nyanlända. 
 
De ökade budgetramarna om sammantaget 13,1 miljoner kronor 
finansieras med erhållna statsbidrag. 
 

8. Bekräftelse om ingången borgensförbindelse med Kommun-
invest i Sverige AB 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Kalmar kommun bekräftar att 
ingången borgensförbindelse av den 3 april 2007 (”Borgens-
förbindelsen”), vari Kalmar kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
(publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Kalmar kommun genom att företa 
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av 
borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests 
nuvarande och blivande borgenärer. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Johan Persson (S) och 
ekonomichef Urban Sparre att för kommuns räkning underteckna alla 
handlingar med anledning av detta beslut. 
 

  

9. Detaljplan för del av fastigheten Gösbäck 2:95 m.fl., förskola i 
Lindsdal 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till 
detaljplan för del av fastigheten Gösbäck 2:95 m.fl., förskola i Lindsdal 
 

  

10. Beslut om kommunala bolags verksamhet varit förenlig med det 
fastställda ändamålet om inom befogenheterna 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen gör bedömningen att verksamheten som Kalmar 
Kommunbolag AB, Kalmarhem AB, Kalmar Vatten AB, KIFAB i 
Kalmar AB, Kalmar Hamn AB, Kalmar Öland Airport AB, 
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Destination Kalmar AB, Kalmar Familjebad AB, Kalmar Science Park 
AB samt Kalmar Energi Holding AB har bedrivit under föregående 
kalenderår får anses ha varit förenlig med det fastställda ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 

11. Exploateringsavtal för genomförande av detaljplan för kvarteret 
Bilen, Hansa City 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till exploateringsavtal mellan 
Kalmar kommun och Nordfjord AB (org nr 556669-6307).  
 
Kommunstyrelsen får träffa exploateringsavtal med Nordfjord AB 
enligt det avtalsförslag som har undertecknats av bolaget. 
 

  

12. Markreservation för del av fastigheten Berga 10:5 m.fl., 
Svensknabben 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen reserverar del av fastigheterna Berga 10:5 och 
Svensknabben 1, enligt kommunledningskontorets förslag, för 
Meridium AB (org.nr. 556626-7125).  
 
Markreservationen ska gälla till och med den 30 september 2016. 
 

  

13. Markreservation för fastigheten Flygfisken 3 m.fl., Sveaplan 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen reserverar fastigheten Flygfisken 3 m.fl., enligt 
kommunledningskontorets förslag, till Glebe Fastighets AB (org.nr. 
556661-5000).  
 
Markreservationen ska gälla till och med den 30 september 2016.  
 

  

14. Justerad maxtaxa enligt socialtjänstlagen 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Föredragande: Thomas Johansson 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige besluta att justera maxtaxan enligt social-
tjänstlagen 8 kap 5§ till en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet. 
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Beslutet gäller ifrån 1 juli 2016. 

15. Godkännande av stadgeändringar för Stiftelsen Kalmar läns 
museum 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige godkänner ändring av stadgarna för Stiftelsen 
Kalmar läns museum. 
 

  

16. Regler enskilda vägar och privata utfartsvägar 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige fastställer Regler för bidrag för enskilda vägar 
och privata utfartsvägar inom Kalmar kommun 
 

  

17. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Flerspråkighet som 
resurs 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige antar kommunledningskontorets yttrande som 
svar på Carl-Henrik Sölvingers (L) motion om flerspråkighet som 
resurs. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad. 
 

  

18. Kalmarsunds Gymnasieförbunds årsredovisning och revisions-
berättelse för 2015 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kalmar kommun beviljar för sin del styrelsen (förbundsdirektionen) 
för Kalmarsunds Gymnasieförbund och enskilda förtroendevalda i 
detta organ ansvarsfrihet för 2015 och godkänner årsredovisningen 
2015. 
 

  

19. Kalmarsundsregionens renhållares årsredovisning och revisions-
berättelse för 2015 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kalmar kommun beviljar för sin del styrelsen (förbundsdirektionen) 
för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare och 
enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2015 och 
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godkänner årsredovisningen 2015. 
 

20. Årsredovisning och revisionsberättelse 2015 för Stiftelsen Norra 
Möre Vägfond 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kalmar kommun beviljar för sin del styrelsen för Norra Möre 
Vägfond ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. 
 

  

21. Yttrande över delbetänkandet Digitaliseringens transformerande 
kraft - vägval för framtiden 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen antar serviceförvaltningens yttrande som sitt och 
överlämnar det till Näringsdepartementet som Kalmar kommuns svar 
på betänkandet Digitaliseringens transformerande kraft - vägval för 
framtiden, SOU 2015:91. 

  

Delegationsbeslut   
- Ordförandebeslut om att Kalmar kommun avstår från yttrande över 

förslag till nya föreskrifter för Kalmar län 
 

  

- Beslut om gästfrihetsbidrag vid Kalmar Inner Wheel Baltic Meeting 
 

  

- Beslut om gästfrihetsbidrag vid Kalmardrillen 
 

  

- Försäljning av fastigheten Jasminen 8 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Aldebaran 2 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Hagbygärde 2:2 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Ljungby 16:5 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Rustningen 1 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Åby 30:1 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Krafslösa 5:2 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Dörby 5:154 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Dörby 5:112  
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Kvarnholmen 2:6 
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- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Elverslösa 17:1  

 
  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Liden 20 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Heimdal 2 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Dörby 8:139 
 

  

- Brandkårens tillsyn av skydd och tillstånd mars 2016   

Anmälningsärenden   
- Arbetsutskottets protokoll den 22 mars 2016, 29 mars 2016, 12 april 

2016 och den 19 april 2016 
 

  

- Planutskottets protokoll den 29 mars 2016 
 

  

- Personaldelegationens protokoll den 6 april 2016 
 

  

- Kalmar läns pensionkapitalförvaltning AB:s portföljrapport efter mars 
2016 
 

  

- Cirkulär 16:11: Krav på aktiva åtgärder avseende alla 
diskrimineringsgrunder samt årlig lönekartläggning 
 

  

- Protestbrev med namninsamling  
 

  

- Sammanträdesplan för SKL 2017 
 

  

- Skrivelse med synpunkter på polisens nya organisation 
 

  

- Uppföljning utifrån lagen om extraordinära händelser    
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    Bilaga 

 

Ärende 4: Etablering av särskola, förskola och grundskola på kv. 
Telemarken 

 

Skriftlig reservation från Christina Fosnes (M): 
” ”Moderaterna yrkar avslag och reserverar sig mot beslut om etablering av 
särskola, förskola och grundskola på Brofästet som ett gemensamt 
inriktningsbeslut, med motiveringen att vi inte anser att pedagogiska krav 
tillgodoses för etablering av särskola respektive högstadium. Vi ser vårt avslag 
till beslut som ett viktigt vägskäl över hur moderaterna vill prioritera och 
utveckla Kalmars kärnverksamhet där vi i möjligaste mån utgår från barn, unga, 
föräldrar och forskning i vår skolutveckling.   
 
Beslut om ny särskola, förskola och grundskola vid Brofästet bör enligt vårt 
förslag om beslut tas separat för respektive skola med hänsyn till pedagogik 
och olika förutsättningar för barn och ungdomars behov. Det finns brister i 
utredning och inte heller alternativa förslag till andra och tänkbara lösningar 
när Linnéuniversitetet flyttar från sina lokaler finns redogjorda i underlag för 
beslut.  
 
Vi ställer oss frågande till intentionen om att del av särskolan, träningskolan, 
enligt förslag flyttar in i Brofästet/Telemarken redan ht2016. Vi menar att det 
är en oacceptabel för barn i grundskoleålder att ensamma vistas i en miljö utan 
närhet till lågstadium under närmare fem år, till dess att högstadium flyttar in i 
lokalerna tidigast ht 2020. Förslag till beslut tillgodoser inte pedagogiskt krav 
om särskolans närhet till lågstadium F- åk 3 i sin skolmiljö - varken på kort 
eller lång sikt.  
 
Moderaterna ställer sig även tveksamma till etablering av nytt högstadium vid 
Brofästet/Telemarken med motiveringen att det finns ökade förutsättningar 
för sämre resultat för den en enskilde eleven vid stora skolor, med hänvisning 
till samlade forskningsresultat som enhälligt visar att 250-300 elever per skola 
fungerar bättre både pedagogiskt och resultatmässigt för eleverna. Moderaterna 
anser att ett nytt högstadium vid Norrgård, när Linneuniversitetet flyttar ur 
lokalerna, är ett mer lämpligt alternativ utifrån högstadieelevers pedagogiska 
krav.  
 
Vårt alternativ till liggande förslag från s, v och c är att särskolan får nybyggda 
skollokaler vid en låg- och mellanstadieskola, i enlighet med budget, och att 
beslut om ny högstadieskola hanteras separat.  
 
Behov av att samla flera skolor inom samma lokalyta faller med moderaternas 
alternativ där vi med fördel anser att kommunens verksamhet istället flyttar till 
Brofästet. Med moderaternas alternativ finns inte heller samma krav på 
omfattande och kostsamma trafikomläggningar, enligt liggande förslag till 
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beslut, samt att hotell- och konferensverksamhet kan fortsatt drivas i närhet till 
övrig verksamhet.” 
 

 

Protokollsanteckning Carl-Henrik Sölvinger (L): 
”Utredningen visar att det finns förutsättningar att flytta ytterligare skolverk-
samhet till kv. Telemarken. 
 
Vi Liberaler ser att en flytt av klasser till kv. Telemarken kommer lösa det akuta 
behov av skollokaler som finns i centrala Kalmar. Sammantaget, och efter att 
ytterligare frågor utretts tror vi att det kan bli en välfungerande skola vid 
Brofästet år 2020. 
 
Faktum är att lokalerna skulle behövas ännu tidigare och att vi trots tillskottet 
inom de närmsta åren kommer behöva bygga fler nya förskolor och skollokaler 
i Kalmar kommun. 
 
Liberalerna yrkar bifall till beslutet men kräver att en del frågor utreds och 
redovisas i det fortsatta arbete som föregår flytten. Dessa berörs i våra 
tilläggsyrkanden och är de frågor vi anser återstår av de invändningar och 
frågor vi hade redan vid inriktningsbeslutet i januari 2016. 
 
Avslutningsvis är vi djupt kritiska till processen inför detta beslut. Utredningar 
har presenterats bara dagar efter att fullmäktiges beslut om dessa och arbetet 
har präglats av sådan hast att medborgare och personalens så viktiga åsikter 
inhämtas först i efterhand. Medborgarna måste involveras i den fortsatta 
processen. Synpunkter måste kunna lämnas i ett sådant skede att de kan 
påverka utfallet.” 
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